
a Neuser számára kínálkozó egyetlen lehetőséget, török fennhatóság alatt álló unitárius kör
nyezetbe és egyházi szervezetbe irányította őt. A bevallott cél ezzel kapcsolatban az volt, 
hogy Neuser a Karádi-féle nyomda segítségével találjon módot az ellene hangoztatott vádak 
irodalmi úton való megcáfolására.30 Volt azonban a vállalkozásnak egyéb célja is, amelyet 
Neuser örömmel vállalt, hisz oly régóta kereste az alkalmat arra, hogy antitrinitáriusokkal és 
mohamedánokkal fesztelenül együtt lehessen. Már odahaza Heidelbergben ábrándokat szőtt 
arról, hogy török területen levő nyomda segítségével sajtópropagandát indít majd Német
országban a radikális antitrinitarizmus érdekében. A jó alkalom erre elérkezett, Dávid egy 
török területen levő antitrinitárius nyomdához irányította őt. Dávid jóindulatú megértéssel 
vehette tudomásul Neuser terveit s kezébe adta a lehetőséget a kezdeményezésre. 

Az is valószínű, hogy Neuser Dávid lelkében a maga hozzájárulásával megszilárdít
hatta és meggyőződéssé érlelhette ki a hatásokat, amelyeket az Jézus nem imádására nézve 
Palaeologustól kapott. Neusernek ott tartózkodása alatt lehetett sok ellenlábasa Kolozsvá
rott, de később — már távollétében — a radikális antitrinitárius ideológia kiteljesedésével 
növekedőben volt a tekintélye és eszméi is sok helyütt kedveltségre tettek szert Erdélyben. 
Erre mutat, hogy konstantinápolyi helyzete és dolgai dacára bíztak benne. Vele összekötte
tésüket fenntartották. Régi új-testamentumi görög kéziatokat küldött Erdélybe s mikor 
meghalt, hátramaradt kéziratait ottani szellemi rokonai 100 forintért megszerezték ma
guknak.31 

* 

A radikális antitrinitarizmus hazai úttörőire vonatkozó kutatás koránt sincs befejezve. 
E rövid tanulmány is a szempontok és ismeretanyag bővítésével csak utalás akar lenni a 
Neuser személye és működése körüli további vizsgálódások szükségességére. Még a hazai és 
erdélyi gyűjteményekben is jöhetnek elő idevágó szórványos adatok, gyümölcsözőbbnek 
ígérkezik azonban a kutatás a németországi gyűjteményekben. Neusernek több mint száz 
évvel ezelőtti életrajzírója, Karl Wild, akinek könyvét használtam, előszavában hivatkozik a 
bajorországi Maihingenben levő Öttingen-Wallerstein hercegi hitbizományi könyvtár gazdag 
anyagára, ahonnan sokat merített. Még innen, de más német gyűjteményekből is kerülhet
nek elő dokumentumok, amelyek Neuser magyarországi és erdélyi szereplésére nézve hézag
pótló adatokat tartalmaznak. Méltó fáradozásainkra az a férfiú, aki hányatott élete során 
hazánkban is megfordult s akinek korán túlmutató humanista törekvéseit részint saját illu-
zionárius természete, részint századának skolasztikus gondolkodása és fejlődésben megrekedt 
társadalmi szerkezete lehetetlenné tette s éppen ezért mártírsorsot vállalni kényszerült. 

Kathona Géza 

Pázmándi Horváth Endre ismeretlen műve Pannonhalmán 

A pannonhalmi kézirattárban a „Bencés növendékektől előadott színdarabok" című 
kötegben van egy kéziratos mű : Győr Visszavétele a XVIdik Századbul való Hazai Törté
neten épültt Hősi Játék Három Fel-Vonásban. Minden jel arra mutat, hogy ez a mű Pázmándi 
Horváth Endrének egy, az irodalmi köztudatban eddig nem szereplő alkotása. Mire alapoz
zuk ezt a véleményünket? 

1. A győri „Academiai Ns. Ifjúság" előadott egy „Győr visszavételéről nevezett Hősi 
Játékot" valószínűleg 1820. május elsején.1 Közelebbit nem tudunk róla, csak az a két ének 
jelent meg nyomtatásban hely és évszám nélkül, amelyet a Játék közben énekeltek.2 Kezdő
soraik : 

Ájul szivem fájdalmában 
Hanyatlásán hazámnak... 

és 
Éjfél volt, mikor érkeztünk 
Maroknyi sereggel... 

30 LESSING i. m. 366—367. 
31 Uo. 361, 378. 
1 MOHL ADOLF : Győr elestének és visszavételének irodalma. Győr, 1935. 24. 
2 Énekek, mellyeket a Győri Academiai Ns. Ifjúság elmondott, midőn a Győr vissza-vételéről neve

zett Hősi Já tékot elő adná. Az énekek leközölve : MOHL ANTAL : Győr eleste és visszavétele. Győr, 1913. 128.1. 
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Ez a két ének, másfél sor kivételével, teljesen, betűről-betűre megegyezik kéziratunk két 
énekével. 

2. Ugyanezt a játékot Pannonhalmán 1824-ben adták elő, amint azt a hasznos Mulat
ságok 1824. évi 21. füzetében olvassuk : 

„Győr visszavétele. Ezen nevezet alatt a Győri Akadémikusok már három esztendő 
előtt Vitézi Játékot adtak elő. A köz megkedvelés azt vitte végbe, hogy az idén Sz. Mártonban 
is elő adatnék a Declamatióban való gyakorlásul. Reményijük, hogy kedves érzést gerjesz
tünk Érd. Olvasóinkban, ha ezen Játék második része után énekeltetett derék éneket közöl
jük. A mint következik : 

Ájul szivem fájdalmában..." 
3. P. Horváth Endre (ill. akkor még Horváth András) ez idő tájt foglalkozott Győr 

visszavételének harmadfél századon át megünnepelt eseményével. Ugyanis 1819-ben, „Húsvét 
másodnapján, mint Győr visszavételének jeles ünnepén, a győri székes-templomban" ünnepi 
beszédet mondott. Ez a nagy beszéd nyomtatásban is megjelent Rév-Komáromban.3 Ezt 
megelőzően Schwarzenberg Ernő győri püspökké kinevezését is ünnepli 4 lapnyi hexameter
ben, és hosszan kitér a püspök ősének, Sch. Adolfnak magasztalására, aki Győr egyik fel
szabadítója volt 1598. márc. 29-én.4 

4. P. Horváth Endre életművének első megírója, Méry Etel emlékszik még a Pannon
halmán előadott színműre és Horváth Endrében sejti annak szerzőjét. így ír : 

„Emlékezetben van még Győr visszavétele cimü szinmü, melyet a növendékpapság 
elé is adot t . . . írhatta azon jeles szónok, aki Győr visszavételét oly élénken ecseteli Győrött 
tartott évfordulati, ünnepi szónoklatában."5 

5. Pitroff : A győri sajtó története c. műben találunk idézve a győri cenzor jegyző
könyvéből egy részletet, »1828-tól 41-ig. Itt szerepel, hogy Horváth Endre : Győr Vissza
vétele című eredeti hősi játéka „admittitur ad typum", 1836. okt. 9-én. Hogy valóban meg is 
jelent volna, arra nincs adatunk. Mohi Adolf is, összeállítva Győr visszavételének biblio
gráfiáját, csak Pitroff ezen adatára tud hivatkozni. Valószínű, hogy nem jelent meg. Sem 
Szinnyei, sem egyéb bibliográfiák nem tudnak róla. 

6. Biztos, hogy a Hősi Játékot Pannonhalma-Pázmánd környéki valaki írta. Epizód 
szereplői mind erre a vidékre valók, a helységneveket e vidéken ma is használatos formában 
emlegetik. Látszik, hogy az író jó helyismerettel rendelkezik ezen a tájon. Bodó jobbágy Örsi 
(Mezőörs) és a teleki (Kerékteleki) erdőre jár fáért. Felnémeti, a török rabságból béklyóban 
kibocsátott magyar vitéz asszonyfai (Győrasszonyfa). Emlegetik a táplányi lapost és Szent
mártont (Győrszentmárton). Ezen a tájon használatos szólásokat ad szereplői ajkára, pl. : 
heten vannak, mint a markotai gonoszok. 

7. A Győrött elmondott ünnepi beszéd és a kéziratos Hősi Játék megegyeznek a csata 
körülményeinek leírásában - a legapróbb részletekig. A beszéd ötezer másfélszázra teszi a 
magyar sereg számát. Ugyanígy a Hősi Játék is. A beszédben ezt olvassuk : 

„Magok (a törökök) mondják, hogy százezer keresztény fegyveres nem vehet erőt 
rajtok". 
A Játékban : 

„Azt emlegetik, hogy a kapukat is nyitva merik hagyni, és ha százezer keresztény 
szállya is meg Győrtt, még sem féltik". 
— A beszédben ez áll : 

„A török a sántzokban, a bástyákon, a városban mély csendességben nyugodott". 
Ugyanígy olvasható a Játékban is : 

„A városban, a bástyákon melly néma csendesség." 
P. Horváth Endre a hősi költői hang megteremtője irodalmunkban. Legszívesebben 

a múlt dicsőségéről, a régi századok hősi tetteiről énekel. Első nagy feltűnést keltő műve, a 
Zirc emlékezete is a nemzet hősi századairól szól. Ennek alapján benne látták és várták a 
honfoglalás megéneklőjét. Meg is született - habár megkésve - az Árpád. De ezeken túl 
is sokat énekel a múltról : A sziszeki győzödelem, Enyingi Török Bálint feleségének, Borbély 
Heléna. Ennek a sorozatnak méltó tagja emelkedett hangjával a törökverő hősöket ünneplő 
Győr Visszavétele. S amint a honszerző Árpád bölcs, kegyelmes, mindeneken diadalmas, és 

3 Húsvét Másod napján mint Győr vissza-vételénék Jeles ünnepén. A győri székes templomban mon
dotta Horvát András téti plébános. Rév-Komáromban, 1819. 

4 Kisebb költemények. Irta Pázmándi Horvát Endre. Pesten, 1832. 293. . 
5 MÉKY E T E L : Pázmándi Horvát Endre élet- és jellemrajza. Megjelent : Értesítvény a pannonhalmi 

szt-benedek-rend győri Főgymnasiumáról. 1878/9. Méry nyomán WAISBECKEE E D E (Pázmándi Horvát Endre 
szépirodalmi munkássága. Pécs, 1927) a Vitás szerzőségű alkotások között megemlíti a Gyöt visszavételét 
is. 138. 
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vezérei is mind valamennyien hősök és nagyok : ugyanígy a Hősi Játék szereplői : vezérek, 
fő- és közemberek mind dicső katonák, hősök. 

A játék is inkább a szereplők ajkára adott hősi történet, mint dráma. A szereplők 
mondják el és jelentik a vezéreknek az eseményeket, magát Győrt nem is látjuk, csak a Rátz-
temető kapuját. Az első felvonás színhelye Komárom mellett a tábor, a másodiké egy erdő 
Tata felé, a harmadiké pedig a győri Várkaputól nem messze eső Rátz-temető előtere. A máso
dik felvonás végén - a már említett két „derék" ének mellett - szerepel még egy népies 
hangú ének is. Kezdősora : Nintsen nékem semmi bajom, tsak hogy szegény vagyok... 
E hat versszakos éneknek változatai több népdalgyüjteményünkben szerepelnek, pl. Erdé
lyinél egy három versszakból álló változat.6 

A kézirat terjedelme : 24 x 19 cm nagyságú, elég sűrűn teleírt 29 levél. A könnyen 
olvasható írás a költő eredeti kéziratának látszik. ( 

Mindezek alapján állíthatjuk, hogy kéziratunk nem más, mint a Győrött az akadémiai 
ifjúság, és Pannonhalmán a növendékpapság által előadott Hősi Játék és Pázmándi Horváth 
Endre alkotása. 

Szabó Flóris 

Adalékok Arany János 49-es tevékenységéhez 
Életrajzírói meglehetősen keveset foglalkoztak Arany Jánosnak 1849-ben, a forradalom 

második évében kifejtett tevékenységével. Ez a hiányosság egyaránt vonatkozik szalontai 
jegyzőként való ténykedésére, valamint a forradalmi kormány belügyminisztériumában 
betöltött munkakörére. 

E sorok írója nemrég kutatást végzett a Magyar Országos Levéltárban az említett 
anyag teljesebbé tételére és ennek folyamán néhány, mindeddig ismeretlen Arany-kéziratra 
bukkant. Az alább közlésre, illetve ismertetésre kerülő okmányok Aranynak a belügyminisz
tériumban vállalt hivatali működése idejéből származnak és egyben rávilágítanak arra, hogy 
mennyire is terjedt ki a költő munkaköre. 

Arany János tíz évig volt Nagyszalonta másodjegyzője. A forradalom kiteljesedése 
idején megválik tisztségétől, amint maga írja önéletrajzában: „ . . . 1849 tavaszán bureau-
hivatalt kértem s nyertem a magyar belügyministzer alatt s előbb Debrecenbe, majd Pestre 
tettem át lakásomat." 

A nagyszalontai Arany-Múzeumban őrzik azt a döntő jelentőségű okmányt, melynek 
révén országos eseményeknek lesz a közvetlen közelről tapasztalója és részese. Minthogy 
ez az irat mindeddig ismeretlen az irodalomtörténészek előtt, az alábbiakban adjuk szöveghű 
másolatát. 

A kinevezési irat 48 x 29 cm nagyságú, sárgás színű, dupla ív első lapjára íródott 
fekete tussal. Szövege a következő: 

ARANY JÁNOS 
ú r n a k 

Jelen rendeletnél fogva Önt a belügyminisztériumban [sic!] 
F o g a l m a z ó u l 
ezennel kinevezem. 

Debrecen Május 9-kén 1849. belügyminister 
[belügyminiszter pecsétje] Szemere Bertalan sk. 

1849 [Leltári száma : AJM-IL 39.] 

A háborús események miatt ezt a kinevezést meglehetősen soká, csak 19-én kapja 
kézhez, de ekkor késedelem nélkül, már május 21-én beadja lemondását a másodjegyzőség-
ről a főszolgabírónak és egy részletesebben indokoltat a városi tanácsnak. 

Meg se várja az utóbbiak végzését, hanem feleségét Szalontán hagyva, 25-ére Debre
cenbe érkezik. Itt legelőször Vörösmartyt keresi fel, majd másnap tiszteleg Szemerénél. Mi
előtt rátérnénk hivatali tevékenységére, foglalkozzunk előbb a városi tanácsnak azzal a gyű
lésével, amelyben Arany lemondását tárgyalják. A mindeddig ismeretlen szöveget érdemes 
teljes egészében közölnünk, annál is inkább, mivel beszédesen bizonyíta Arany népszerűsé
gét szülővárosában és tükrözi munkatársainak hozzá való ragaszkodását. 

A május 28-i népes közgyűlés 5 üggyel foglalkozik s ezek között elsőként veszik elő 
Arany János lemondó-levelét, noha ugyancsak ott van előttük a főjegyzőnek, Borbély Pál
nak azonos tárgyú beadványa. 

" E R D É L Y I J Á N O S : Népdalok és mondák. Pesten, 1846. I I . k. 252. 
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